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I henhold til artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Republikken Maltas andetkammer om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) -
KOM(2011)121

Begrundet udtalelse fra Maltas parlaments andetkammer

I betragtning af at hovedformålet med forslaget til et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag 
(FKSSG) er at fjerne væsentlige hindringer for vækst i det indre marked, navnlig hindringerne i 
forbindelse med, at der findes 27 forskellige nationale skattesystemer, mener Maltas parlament ikke, at 
dette mål vil blive nået. Kommissionen mener, at dette spørgsmål kræver en fælles tilgang med hensyn 
til regler om bl.a. grænseoverskridende tab og skattefrie koncernomstruktureringer. Maltas parlament 
mener, at direktivets mål kan nås mere effektivt med nationale midler.

Nærheds- og proportionalitetsprincippet bliver relevante, når EU og medlemsstaterne har fælles 
kompetence på et bestemt område i henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hvor dette ikke er tilfældet, opstår problemet ikke. EU's 
enekompetence er tydeligvis udelukket i skattespørgsmål. Den eneste anden mulighed er derfor (som 
Kommissionen også antager), at EU og medlemsstaterne har fælles kompetence i skattespørgsmål som 
tilladt i henhold til traktaten for det indre marked generelt. Spørgsmålet er da, om EU har beføjelse til 
at vedtage skatteharmoniseringsforanstaltninger i det foreslåede omfang.

Unionens handlingsbeføjelse

Den seneste version af traktaten præciserer tydeligere end tidligere versioner, at EU og institutionerne 
ikke kan agere uden nøje at overholde de vilkår for beføjelser, som de er pålagt ved traktaterne 
(princippet om kompetencetildeling). Det er denne retning, der er blevet fulgt siden 
Maastrichttraktatens tid, og som blev styrket efter de negative resultater af folkeafstemningerne om 
forfatningstraktaten i Irland og Frankrig i 2005.

I dette tilfælde mener Kommissionen, at Unionen har fået tildelt kompetence i henhold til artikel 115 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori der står, at Rådet, som træffer afgørelse 
efter en særlig lovgivningsmæssig procedure og efter høring af Europa-Parlamentet og Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, udsteder direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på det indre markeds oprettelse eller 
funktion.

Kommissionens rationale synes at være, at artikel 115 finder anvendelse, hvis artikel 114 ikke kan 
anvendes, fordi det accepteres, at artikel 114, stk. 1, ikke kan anvendes i sig selv, idet artikel 114, stk. 
2, udelukker dens anvendelse og dermed vedtagelse efter den almindelige lovgivningsprocedure i 
fiskale spørgsmål. Kommissionen mener derfor ikke, at artikel 114, stk. 2, løser spørgsmålet om 
skatteharmonisering, og skattelovgivningen kan dermed kun harmoniseres, hvis man anvender artikel 
115, selv om artikel 115 selv fastslår, at den gælder uden at berøre bestemmelserne i artikel 114.

I artikel 115 tales der imidlertid om "indbyrdes tilnærmelse" af love osv. "Indbyrdes tilnærmelse af 
love" forstås normalt således, at der opnås et fælles resultat gennem konvergens i de nationale 
lovgivninger for at nå dette mål. Det betyder normalt ikke harmonisering af lovgivningen eller 
vedtagelse af en lov eller et unikt europæisk system. Tidligere skulle sådanne ambitiøse initiativer 
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godkendes ved hjælp af en forordning og ved hjælp af et andet grundlag i traktaten ud over 
bestemmelsen om "tilnærmelse" af lovgivning. Desuden har EU-Domstolen i de seneste år begrænset 
Kommissionens anvendelse af artikel 114 (den vigtigste bestemmelse om tilnærmelse af lovgivning, 
som tillader kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed i Rådet). F.eks. følger det af sagen om 
reklame og sponsorering for tobaksprodukter (sag C-376/98), at det er nødvendigt at fastslå, at en 
handling fra EU's side ville bidrage til det indre markeds oprettelse eller funktion, men ikke går ud 
over dette. Navnlig må en sådan handling ikke føre til, at konkurrencen sættes ud af spil. Den bør 
heller ikke have til formål at regulere det indre marked, navnlig ved at gå ind i medlemsstaternes 
beføjelser, og især ikke uden en klar prøvning af forbindelsen mellem hver enkelt foreslået 
foranstaltning og det indre markeds mål set i lyset af traktaten i dens helhed.

Desuden skal EU i henhold til artikel 4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (post Lissabon) 
respektere medlemsstaternes "centrale statslige funktioner". Artikel 4 giver ikke nogen udtømmende 
definition af disse medlemsstaternes "centrale statslige funktioner", og vi mener, at foranstaltningen 
kunne gribe ind i, og efter vores mening griber ind i, hvad man altid har betragtet som sådanne 
funktioner (indtægter og skattesuverænitet).

Vi er overbevist om, at Domstolen, hvis den blev bedt om det, inden for Lissabontraktatens rammer 
ville fortolke og anvende disse bestemmelser og principper i traktaten strengt, sådan som 
medlemsstaterne forventede, da de ratificerede Lissabontraktaten.

På denne baggrund mener vi ikke, at traktaterne giver institutionerne beføjelse til at vedtage en 
foranstaltning, som skal indføre et FKSSG-system til at fastsætte et selskabsskattegrundlag gennem 
konsolidering og fordeling og i bredere forstand som et direktiv i henhold til artikel 115. Det er derfor 
i lyset af den kategoriske bestemmelse om princippet om kompetencetildeling i de nye traktater op til 
Kommissionen at påvise, at forslag i henhold til artikel 115 (fortolket i forbindelse med artikel 114) 
hører under denne artikels bestemmelser. Dette er ikke tilfældet, hvis en foranstaltning ville føre til 
oprettelse af et system, som går ud over grænserne for harmonisering af lovgivning og påvirker 
skattesuveræniteten som en central statslig funktion yderligere.

Af følgende årsager mener Maltas parlament, at Kommissionens forslag overtræder 
nærhedsprincippet:

• Generelt er de nye regler i henhold til forslaget til FKSSG i sig selv en kilde til usikkerhed, idet de 
ikke kan trække på nogen fortolkningshistorie fra hverken skatteadministrationer eller domstole. 
Eftersom FKSSG er frivillig, vil selskaberne desuden skulle kæmpe med ikke bare 27 forskellige 
gyldige lovgivninger, men også med FKSSG. Man kan hævde, at der kunne være visse fordele for 
store virksomheder under dette system, men små virksomheder vil muligvis finde det vanskeligt at 
finde det system, der er det bedste for dem. Dette gælder både for virksomheder, som er del af en 
koncern, og for dem, som ikke er det. Sidstnævnte får i henhold til direktivforslaget også mulighed 
for at anvende FKSSG. Selv om forslaget ikke påvirker de skattesatser, som medlemsstaterne 
anvender, fordi forslaget ikke er neutralt med hensyn til indtægt, er det desuden muligt, at 
medlemsstater kan blive tvunget til at ændre satser i det enkelte tilfælde. Selv om målet med 
FKSSG er at skabe koordineret handling, vil det ikke få denne virkning, eftersom FKSSG er 
valgfrit og også gælder for virksomheder, som ikke tilhører en koncern. Derfor vil dette direktivs 
mål ikke blive opnået mere effektivt på EU-niveau.

• Selv om FKSSG kan føre til en vis reduktion af opfyldelsesudgifterne, kan valget mellem en 
særskilt beregning af overskuddet og FKSSG ikke være det rigtige forslag. Desuden giver idéen 
om en one-stop-shop det indtryk, at alle skatteydere har at gøre med en enkelt skatteadministration. 
Men mens virksomheder og enkeltpersoner under det normale system har at gøre med de 
respektive skattemyndigheder, ville de enkelte selskaber under FKSSG skulle interagere mere med 
hovedskattesubjektet, både efter konsolidering og under revisioner udført af den kompetente 
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myndighed. Dette skyldes, at de enkelte selskaber i henhold til FKSSG er forpligtet til at opbevare 
alle optegnelser og supplerende dokumenter. Det er desuden ikke klart, om FKSSG er nødvendigt 
for at opnå en reduktion i efterlevelsesomkostningerne med hensyn til selvangivelser. Dette mål 
kan nås gennem andre midler, som overholder principperne om nærhed og proportionalitet. F.eks. 
ville man ved at indføre elektroniske midler på medlemsstatsniveau kunne reducere disse 
omkostninger betydeligt. Desuden ville selskaber, som vedtager FKSSG (uanset om de er del af en 
koncern eller ej), blive pålagt yderligere omkostninger på grund af ændringen. Dette er navnlig 
relevant for små og mellemstore virksomheder. Det er derfor faktisk ikke nødvendigt at vedtage 
lovgivning på europæisk niveau for at nå dette mål. Maltas parlament mener, at handling i 
medlemsstaterne burde være tilstrækkeligt til at reducere de administrative byrder.

• Et af målene med FKSSG er at fjerne det komplicerede system for intern prisafregning, som i dag 
gælder for koncerntransaktioner. Maltas parlament mener heller ikke, at FKSSG fjerner den 
interne prisafregning, da den stadig gælder for selskaber, som ikke vedtager FKSSG, eller mellem 
koncernselskaber i forskellige FKSSG1. Det anerkendes selv i forslaget, at FKSSG ikke vil fjerne 
uenigheder mellem medlemsstaterne. Der findes desuden allerede en mekanisme, som skal løse 
tvister mellem medlemsstater om dette emne, nemlig dobbeltbeskatningsaftaler og 
voldgiftsaftalen. På samme måde kombinerer EU's fælles prisafregningsforum medlemsstaternes 
skatteadministration med kommercielle repræsentanters for at løse prisafregningsspørgsmål. I 
denne henseende har forummet opnået en række resultater, herunder den foreslåede 
adfærdskodeks, som giver retningslinjer om værdien, og som er godkendt af Rådet. Det er derfor 
ikke nødvendigt at handle på europæisk niveau for at nå dette mål, da de nødvendige mekanismer 
allerede findes. Dette mål synes ikke at kunne nås bedre med FKSSG-forslaget, da det selv heri 
anerkendes, at der kunne opstå uenigheder.

• Hensigten med FKSSG er at tage fuld højde for grænseoverskridende aktiviteter og dermed undgå 
ekstrabeskatning med henblik på at konsolidere overskud og tab på EU-niveau2. Dette resultat 
opnås ganske vist med konsolideringen, men medlemsstaterne kunne handle på nationalt niveau 
for at reducere koncerntab, og Domstolen har allerede truffet en afgørelse om dette spørgsmål (se 
sag C-446/03, Marks & Spencer plc mod David Halsey (det britiske skattevæsen)). Det er ikke 
nødvendigt at handle på EU-niveau for at nå et sådant mål, da der kan handles passende i sådanne 
spørgsmål på nationalt niveau.

• Et andet mål med FKSSG er at reducere yderligere muligheder eller muligheder, som ikke er 
anført i den planlagte selskabsbeskatning som følge af anvendelse af 27 parallelle 
selskabsskattesystemer i EU, ved at inkludere en generel regel mod misbrug suppleret af 
foranstaltninger, som skal begrænse særlige typer af praksis3. Maltas parlament mener, at de 
eksisterende mekanismer regulerer skadelig skattepraksis i EU, dvs. adfærdskodeksgruppen 
(erhvervsbeskatning). Denne gruppe fremsætter henstillinger, som efterfølgende godkendes af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg. Maltas parlament mener ikke, at der fremover er behov for 
handling på EU-niveau for at nå dette mål, da mekanismerne allerede findes, og det ikke ser ud til, 
at dette mål ville kunne nås bedre ved hjælp af FKSSG.

• Fordelingsformlen svarer til konsolideringselementet i forslaget. Maltas parlament mener, at 
denne formel skaber forvridninger med hensyn til medlemsstaternes komparative og 
konkurrencemæssige fordele, den gavner økonomier, som stadig er afhængige af arbejdsintensive 
økonomiske sektorer, og straffer de økonomier, hvor produktivitetsniveauet er forholdsvis højt 
og/eller er på vej mod økonomiske aktiviteter med merværdi og/eller hvor markedet har en 

                                               
1 Artikel 123 i forslaget.
2 Præambel 6.
3 Præambel 10 og 20.
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begrænset størrelse. Undersøgelser1 viser desuden:

 at selskabsskattebyrden på potentiel indtægt vil øges med FKSSG. Dette skyldes primært, at 
en fordelingsmekanisme vil betyde, at en større del af indtægten fordeles til og beskattes i 
medlemsstater med en højere selskabsskattesats.

 at fordelingsformlen forventes at skabe alvorlig ubalance og ikke afspejler en moderne 
virksomheds økonomiske grundlag. Disse forvridninger betyder, at skatten kunne fungere som 
en reel hindring for kommercielle transaktioner. Det er sandsynligt, at virksomheder vil se ud 
over EU's grænser i deres søgen efter et sted at investere, hvilket vil mærkes tydeligst i de 
europæiske økonomier, hvis økonomiske vækst er afhængig af direkte udenlandske 
investeringer. Desuden kunne et stærkere fokus på elementerne i fordelingsmekanismen skabe 
betydelige forvridninger i beslutninger om beskæftigelse.

Maltas parlament påpeger, at stats- og regeringscheferne i euroområdet er blevet enige om, at 
"udvikling af et fælles selskabsskattegrundlag vil kunne være et indtægtsneutralt middel til at sikre 
konsistens mellem nationale skattesystemer, samtidig med at nationale skattestrategier respekteres, og 
til at bidrage til finanspolitisk holdbarhed og europæiske virksomheders konkurrenceevne". Et fælles 
selskabsskattegrundlag har muligvis ingen effekt på indtægten, hvis medlemsstaternes komparative og 
konkurrencemæssige fordele respekteres. Desuden henviser stats- og regeringscheferne i euroområdet 
til et fælles selskabsskattegrundlag, ikke til et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.

Maltas parlament mener tilsvarende, at formlen ikke opfylder præmissen om, at målet bedre kan nås 
på EU-niveau. Tværtimod kunne den foreslåede handling på europæisk niveau have negative 
virkninger.

Konklusion

1. Maltas parlament mener ikke, at traktaterne klart tildeler kompetence til 
institutionerne til i henhold til artikel 115 at vedtage et direktiv, som søger at vedtage 
det foreslåede system i FKSSG til at indføre et skattegrundlag gennem konsolidering 
og fordeling, og i et sådant omfang. Det er derfor på grund af den kategoriske 
bestemmelse om princippet om kompetencetildeling i de nye traktater op til 
Kommissionen at påvise, at hver foreslået foranstaltning i henhold til artikel 115 
(fortolket i forbindelse med artikel 114 i TEUF samt artikel 4 i TEU) hører under 
denne artikel. Dette er ikke tilfældet, hvis foranstaltningen ville føre til oprettelse af et 
system, som går ud over grænserne for harmonisering af lovgivning og også påvirker 
skattesuveræniteten som en central statslig funktion.

2. Enhver udøvelse af beføjelser fra EU's side (hvis den ikke er eksklusiv) skal altid 
opfylde nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. For at bevise dette skal 
Kommissionen påvise:

1) at frivillig handling fra medlemsstaternes side individuelt eller i forening ikke 
ville føre til de ønskede resultater, hvorimod den foreslåede handling på EU-
niveau ville være bedre (nærhed), og

2) at foranstaltningen er nødvendig for at lette det indre markeds oprettelse eller 
funktion uden at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målet, dvs. at det 
foreslåede direktiv ikke gør mere end nødvendigt for at fjerne tydelige hindringer 

                                               
1 En undersøgelse om indvirkningen af forslaget om et fælles konsolideret selskabsbeskatningsgrundlag på europæiske 
selskabsskatteydere, dateret januar 2011, gennemført af Ernst & Young.
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og ville være passende, nødvendigt og forholdsmæssigt med hensyn til at nå 
målet (proportionalitet). Desuden skal Kommissionen ved fremsættelsen af 
forslaget detaljeret redegøre for, hvordan forslaget fuldt ud overholder disse 
principper, og hvordan fordelene opvejer de negative virkninger. Vi mener ikke, 
at dette er sket i dette forslag. Der er ikke fremlagt tilstrækkelige kvalitative eller 
kvantitative begrundelser. Vi fastholder, at der ikke findes sådanne begrundelser, 
men betydelige spekulationer.

Det fremgår, at Kommissionen selv har anerkendt artikel 115 (enstemmighed i Rådet) som 
retsgrundlag og fortsat henviser til denne, men dette forslag vedrører medlemsstaternes suverænitet i 
spørgsmål om direkte beskatning, og det forventede resultat er, at det vil forhindre Malta og de øvrige 
medlemsstater i at træffe beslutninger vedrørende skattepolitik, f.eks. om skattesatsen, hvilket 
sandsynligvis vil have en negativ indvirkning på den økonomiske position på kort, mellemlang og lang 
sigt. Artikel 115, som er det retsgrundlag, som Kommissionen har vedtaget, kræver enstemmighed i 
Rådet. Det betyder, at for at opnå en medlemsstats samtykke, må foranstaltningen hverken nu eller i 
fremtiden forhindre disse suveræne stater i at udforme den nationale politik i alle dens elementer. Det 
er heller ikke i EU's interesse at gøre dette på en måde, som undergraver en eller flere medlemsstaters 
skatte- og budgetgrundlag. Det er imidlertid netop hvad denne foranstaltning forsøger at gøre. Dette 
forslag har en negativ indvirkning på den nationale autonomi i denne henseende og dermed også på 
statens mulighed for at strukturere skatten i henhold til de samfundsøkonomiske forhold, enten på 
centralt, regionalt eller lokalt niveau.

For det andet henviser dette forslag for så vidt angår valget af FKSSG-modellen, og navnlig 
konsolideringselementet (fordeling af indtægt), som er et grundlæggende element i forslaget, til den 
model (ud af de mange, der er til rådighed), som fører til betydelige ændringer i de nationale 
skattesystemer i flere medlemsstater og lægger større byrder på de nationale økonomier og på EU med 
tvivlsomme følger på kort, mellemlang og lang sigt. Faktisk forventes der negative resultater i mange 
henseender: BNP, tab af indtægt, udgifter og beskæftigelse. Det er ikke klart påvist, at forslaget vil 
være til EU's fælles bedste, hvilket er nødvendigt for dette formål, og at medlemsstaterne ikke i 
tilstrækkeligt omfang ville kunne nå målet alene. Medlemsstaterne kan træffe befordrende 
foranstaltninger for at opnå flere "specifikke" mål. Flere faktorer kan gennemføres af medlemsstaterne 
enkeltvis eller i fællesskab under anvendelse af mekanismer, som

1) ikke på denne måde eller i betydeligt omfang overtræder medlemsstaternes beføjelser, 
og

2) tilbyder udsigter, der er attraktive nok til at fremme grænseoverskridende aktivitet. Der 
vil desuden være mulighed for at opnå større ensartethed og bredere mål, som kan opnås 
på en afbalanceret måde, gennem samarbejde og lavere harmoniseringsniveauer, end der 
foreslås her, f.eks. et fælles selskabsskattegrundlag uden konsolidering.

Kommissionen kan derfor ikke hævde, at principperne om nærhed og proportionalitet er overholdt. 
Sådanne mål kan opnås med mindre indgribende midler på kort og lang sigt uden væsentlig 
indblanding og med få negative virkninger.

Det bør huskes, at også EU's egne mål har ændret sig og er blevet bredere, og at nye mål og prioriteter 
derfor må vejes op mod målsætningen om direkte integration med det formål at fjerne eventuelle 
hindringer, reelle eller oplevede, så det indre marked kan gennemføres. Der eksisterer andre værdier 
og mål sideløbende med målsætningen om integration, når det gælder Det Europæiske Fællesskab. Til 
disse mål hører helt sikkert økonomisk og skattemæssig stabilitet.

Maltas parlament mener ikke, at det nuværende forslag opfylder hverken nærheds- eller 
proportionalitetsprincippet, og det er heller ikke påvist, at det opfylder disse principper.



CM\868034DA.doc 7/7 PE465.003v01-00

DA

I betragtning af den indvirkning på statens suverænitet og de alvorlige konsekvenser, som denne 
foranstaltning i sin nuværende form forventes at have, navnlig for de økonomier, der er 
afhængige af tjenester, der har været planlagt gennem årtier, og fordi fordelene for såvel en 
række medlemsstater som EU er ikkeeksisterende i forhold til skadevirkningerne eller er 
spekulative og tvivlsomme,

har Maltas parlament besluttet at protestere mod forslaget og fremsende denne begrundede 
udtalelse i henhold til proceduren i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærheds- og 
proportionalitetsprincippet, som er vedlagt traktaten om Den Europæiske Union og traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

17. maj 2011

Andetkammeret
Maltas parlament


